
Réttarúrræði Fjármálaeftirlitsins þegar aðili sem farið hefur upp 

fyrir yfirtökumörk í skilningi 37. gr. laga nr. 33/2003 um 

verðbréfaviðskipti selur aftur þann hluta sem er umfram leyfileg 

mörk 

Fjármálaeftirlitið hefur að undanförnu haft til skoðunar yfirtökureglur og beitingu þeirra. 

Tiltekin álitaefni varðandi túlkun og framkvæmd ákvæða IV. kafla laga nr. 33/2003 um 

verðbréfaviðskipti (vvl) og réttarúrræði Fjármálaeftirlitsins hafa komið upp. Við úrlausn þessa 

hefur Fjármálaeftirlitið kannað framkvæmd annarra Evrópuríkja, auk þess að leita upplýsinga 

á vettvangi Evrópusambandsins, enda byggja íslenskar yfirtökureglur að meginstefnu til á 

tilskipun Evrópusambandsins nr. 2004/25/EC (Yfirtökutilskipunin).  Tilskipunin miðar að því 

að samræma yfirtökureglur í Evrópu og tryggja jafna meðferð og aukinn rétt hluthafa í 

yfirtökutilvikum. Þar sem óvissu virðist gæta þykir rétt að gera grein fyrir því álitaefni sem 

skoðað hefur verið og niðurstöðum Fjármálaeftirlitsins.  

Í upphafi er rétt að taka fram að eftirfarandi umfjöllun snýr að réttarúrræðum 

Fjármálaeftirlitsins. Ekki er tekin afstaða til mögulegra úrræða aðila í einkamáli vegna þessa 

álitaefnis. Mat á slíku er í höndum dómstóla. 

Yfirtökureglur og markmið þeirra 

Í 1. mgr. 37. gr. vvl. er kveðið á um yfirtökuskyldu, en samkvæmt ákvæðinu skal aðili sem 

náð hefur beinum eða óbeinum yfirráðum í hlutafélagi gera öðrum hluthöfum félagsins 

yfirtökutilboð, eigi síðar en fjórum vikum eftir að yfirráðum var náð. Markmiðið með 

yfirtökuskyldunni er að tryggja minnihlutavernd hluthafa í skráðum félögum. Felst 

minnihlutaverndin í því að þegar sú aðstaða myndast að aðili (eða aðilar) nái yfirráðum í 

félagi eigi minnihlutinn útgönguleið úr félaginu.  Án slíkrar reglu væri sú hætta fyrir hendi að 

jafnræði hluthafa yrði raskað, ákveðnir hluthafar seldu hluti sína á yfirverði, en sá minnihluti 

hluthafa sem ekki hefði komið að myndun yfirráðanna, sæti eftir áhrifalaus með illseljanlegri 

bréf.  Yfirtökuskyldan tryggir minnihlutanum þann rétt að geta losað hlut sinn á viðunandi 

kjörum og færir honum val um það hvort hann kýs að selja hlut sinn eða sætta sig við 

yfirráðin.  Minnihlutaverndinni er einnig ætlað að tryggja ákveðið jafnvægi í ljósi þeirrar 

meginreglu að viðskipti með verðbréf séu án sérstakra hindrana og að skorður eru settar við 

sérstökum yfirtökuvörnum.  

Er heimilt að selja sig niður fyrir yfirtökumörk? 

Upp hefur komið það álitaefni hvort tilboðsskylda falli niður ef aðili sem farið hefur yfir 

yfirtökumörk selur aftur þann hluta sem er umfram leyfileg mörk og hvert sé hlutverk 

Fjármálaeftirlitsins í því sambandi.  Ekki verður annað séð en að samkvæmt orðalagi 1. mgr. 

37. gr. vvl. sé yfirtökuskyldan fortakslaus. Fjármálaeftirlitið getur veitt undanþágu frá 

tilboðsskyldu ef sérstakar ástæður mæla með því, sbr. 5. mgr. 37. gr. Undanþága gæti til að 

mynda verið veitt vegna þeirra tilvika sem í eldri lögum voru sjálfkrafa undanþegin 

tilboðsskyldu, þ.e. ef tilboðsskylda hefur stofnast vegna erfða, gjafagernings og 

fullnustugerða veðhafa.  Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum kom fram að 

ekki þætti eðlilegt að um sjálfkrafa undanþágu væri að ræða í þessum tilvikum og hægt væri 

að ná yfirráðum í félögum til lengri tíma án þess að yfirtökuskylda myndaðist.  Engu að síður 

var talið rétt að gera greinarmun á aðilaskiptum sem báðir aðilar gengu til að eigin frumkvæði 

og erfðum og aðgerðum skuldheimtumanna hins vegar. Þá gæti Fjármálaeftirlitið einnig veitt 

undanþágu í öðrum tilvikum ef sérstakar aðstæður hafa skapast, en undanþáguheimildina ber 

að túlka þröngt. Fjármálaeftirlitið getur sett skilyrði fyrir undanþágunni og kemur fram í 



greinargerðinni að markmið með setningu skilyrða gæti verið að koma í veg fyrir að hægt sé 

að gera umtalsverðar breytingar á starfsemi eða samþykktum félags. Ekki er tilgreint nánar 

hvers konar aðstæður gæti verið um að ræða, en vísbendingar er að finna í 

Yfirtökutilskipuninni og beitingu hennar í öðrum aðildarríkjum. 

Framangreind undanþáguheimild byggir á 5. mgr. 4. gr. yfirtökutilskipuninnar sem veitir 

aðildarríkjunum heimild til að veita undanþágu frá yfirtökuskyldu. Samkvæmt könnun 

Fjármálaeftirlitsins á framkvæmd yfirtökutilskipunarinnar í Evrópu er um tvenns konar 

útfærslu að ræða á undanþáguheimild tilskipunarinnar. 

Annars vegar hafa aðildarríki EES lögfest nákvæm skilyrði fyrir undanþágu sem aðili getur 

nýtt sér án þess að sækja sérstaklega um undanþágu.  Hins vegar hafa aðildarríki farið þá leið 

að yfirtökuskyldur aðili þurfi að sækja formlega um undanþágu til að selja sig niður og matið 

á hvort veita beri slíka undanþágu er lagt í hendur lögbærra yfirvalda.  

Í þeim tilvikum þar sem skilyrðin hafa verið lögfest hafa aðildarlöndin að meginstefnu til 

útfært undanþáguheimildina þannig að undanþága komi einungis til greina í þeim tilvikum:  

hafi yfirtökuskyldi aðilinn ekki beitt atkvæðisrétti sínum eftir að yfirtökumörkum var náð  

að ekki hafi verið farið meira en 3% umfram yfirtökumörk 

að selt sé innan tilgreindra tímamarka.  

Uppfylli yfirtökuskyldur aðili fyrrgreind skilyrði er honum heimilt að selja sig undir 

yfirtökumörk án þess að sækja um sérstaka undanþágu og fellur þá yfirtökuskyldan niður.  

Hjá þeim aðildarríkjum sem farið hafa þá leið að fela lögbærum yfirvöldum að veita 

undanþágu frá yfirtökuskyldu á grundvelli formlegrar umsóknar hefur komið fram að litið 

yrði til sömu sjónarmiða við matið. 

Í íslensku lögunum er farin sú leið að sækja þarf formlega um undanþágu til 

Fjármálaeftirlitsins ef yfirtökuskyldur aðili óskar eftir að selja sig niður fyrir yfirtökumörk og 

losna með því undan tilboðsskyldu og mögulegum aðgerðum Fjármálaeftirlitsins vegna brots 

á henni. Yfirtökuskyldum aðila er þetta ekki í sjálfsvald sett.  

Fjármálaeftirlitið telur eðlilegt að við mat á beitingu undanþáguheimildarinnar verði horft til 

þeirra sjónarmiða sem byggt er á í öðrum Evrópuríkjum. Samkvæmt því verður að telja að 

það sé afdráttarlaust skilyrði að atkvæðisrétti hafi ekki verði beitt. Varðandi stærð 

umframhlutar og tímamörk til að selja sig niður yrði að byggja á mati á aðstæðum hverju 

sinni. 

Réttarúrræði Fjármálaeftirlitsins vegna brots á yfirtökuskyldu 

Fjármálaeftirlitið telur ástæðu til að gera grein fyrir afleiðingum þess ef aðili virðir ekki 

yfirtökuskyldu, en yfirtökutilskipunin mælir fyrir um að stjórnvöld eigi að hafa áhrifarík 

úrræði í slíkum tilvikum. Í  48. gr. vvl. er að finna úrræði Fjármálaeftirlitsins þegar 

tilboðsskyldur aðili setur ekki fram tilboð innan tilboðsfrests. Í ákvæðinu segir nánar að ef 

aðili sem er tilboðsskyldur skv. 37. gr., setur ekki fram tilboð innan tilskilins frests geti 

Fjármálaeftirlitið fellt niður allan atkvæðisrétt viðkomandi aðila í félaginu. Er viðkomandi 

aðilum að því búnu skylt að selja þann hluta eignarhlutarins sem er umfram leyfileg mörk. 

Skal Fjármálaeftirlitið setja tímamörk í því skyni en fresturinn skal ekki vera lengri en fjórar 

vikur, að viðlögðum dagsektum.  



Sú spurning hefur vaknað hvort draga megi þá ályktun af 48. gr. laganna að þar sem endanlegt 

úrræði Fjármálaeftirlitsins sé að þvinga menn til að selja sig niður þá hljóti aðilum að vera 

frjálst að gera slíkt að eigin frumkvæði, án formlegrar undanþáguheimildar. Ætli 

yfirtökuskyldur aðili sér ekki að virða yfirtökuskyldu sína væri synjun Fjármálaeftirlitsins á 

undanþágu til að selja sig niður að vissu marki þýðingarlítil í ljósi úrræðanna, þar sem 

lokaniðurstaðan yrði væntanlega alltaf sú að aðilinn myndi selja sig niður. Í slíkum tilvikum 

væri þó eigi að síður um brot á yfirtökuskyldu skv. 37. gr. vvl. að ræða sem leitt gæti til sektar 

í refsimáli á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 75. gr. laganna.  

 


